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� ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- Οσιομ. Ευγενίας 24-12-17 :
�  Ώρα 5.00 μ.μ : Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων

«Υποδοχή»  της  Δεσποτικής Εικόνος  κατά  το  Τυπικό   
των Ιεροσολύμων .  

Ώρα 6.00 μ.μ: Το Μικρό Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί 

� ΔΕΥΤΕΡΑ  25-12-17  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  

ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή
Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία .

 
� ΤΡΙΤΗ  26-12-17 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
�ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-17 Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία.

Μνημόσυνο   του   αειμνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια ( +27

 

�ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 31-12-17:Θ.Λειτουργία.

 

 
                              �ΔΕΥΤΕΡΑ 1-1-18 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- 
Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας. 

 
Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου

του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»- Πανήγυρις Δεξιού Κλίτους:
                                         �ΤΡΙΤΗ  2-1-18  ώρα  5.00 μ.μ:

Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
�ΤΕΤΑΡΤΗ  3 -1-18 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία

Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας.
 
�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5-1-18: ώρα 5.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός 

και Θ.Λειτουργία- Μεγ. Αγιασμός 
Ώρα 5.00 μ.μ  :Το Μεγάλο Απόδειπνο. 

 
�ΣΑΒΒΑΤΟ  6-1-18  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 

Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 
 

�ΚΥΡΙΑΚΗ  7-1-18 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία. 
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Πάµε Θέατρο; 

Την Κυριακή (Μετά τα Φώτα) 14 Ιανουαρίου 2018
Ενορία µας πάει Θέατρο και θα παρακολουθήσει την Κωµική

'' Πολυτεχνίτης και Ερηµοσπίτης'' η οποία βασίζεται στην γνωστή 
παλαιά Ελληνική ταινία. Προηγουµένως θα προσκυνήσουµε στον 

Αγίου Παντελεήµονος Ιλισσού. Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής 
στο Γραφείο του Ναού µας και σττηλ.2262024282.
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17 : Θ.Λειτουργία. 
Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων και η 

«Υποδοχή»  της  Δεσποτικής Εικόνος  κατά  το  Τυπικό    

ι Χαιρετισμοί  της Γεννήσεως . 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ   

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή 
Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία . 

της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 
Θεία  Λειτουργία. 

( +27-12-1996 ). 

17:Θ.Λειτουργία. 

Αγ.Βασιλείου: 

 

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου 
Πανήγυρις Δεξιού Κλίτους: 

ώρα  5.00 μ.μ: 
Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών. 

Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία-  
μας. 

Εσπερινός  
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Κυριακή (Μετά τα Φώτα) 14 Ιανουαρίου 2018 ώρα 4.00 µ.µ η 

Ενορία µας πάει Θέατρο και θα παρακολουθήσει την Κωµική  Παράσταση 
η οποία βασίζεται στην γνωστή 

Προηγουµένως θα προσκυνήσουµε στον Ι.Ναό 
Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής 

τηλ.2262024282. Σας περιµένουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Φώς του Άστρου της Βηθλεέµ
      να φωτίζει κάθε ηµέρα του

Το Εκκλ
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Το τεύχος αυτό είναι ̟ροσφορά

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

 

 

Το Φώς του Άστρου της Βηθλεέµ  
να φωτίζει κάθε ηµέρα του καινούργιου χρόνου 

 
Το Εκκλ. Συµβούλιο 
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Το τεύχος αυτό είναι ̟ροσφορά  

ΟΜΑ∆ΟΣ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ 



Θα  στολίσω  δέντρο η καραβάκι; 
 

       ∆έντρο να στολίσω φέτος, 
καραβάκι, ή τίποτα; Τι είναι το σωστό 
και ορθόδοξο; Είναι µια ερώτηση που 
λαβαίνω σε προσωπικά µηνύµατα, 
αυτές τις µέρες, που είναι περίοδος 
νηστείας των Χριστουγέννων. 
      "Αχ, παιδί µου καλό, ας 
στολίσουµε πρώτα όλη µας την 
ύπαρξη µε αρετές και αξίες, 
πνευµατικές και χριστιανικές.  Έχουµε 
αφήσει τη ψυχή µας και την καρδιά 
µας ένα ξέφραγο αµπέλι, και θα κολλήσουµε στο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο ή στο καραβάκι;...! Εδώ ο κόσµος χάνεται και πνίγεται µέσα 
στην αύξηση της γενικής αθείας και αποστασίας, και το δέντρο µάς 
µάρανε;...!  
       Εσύ κι εγώ, και όλοι µας, ας στολιστούµε πρώτα και κυρίως µε 
Χριστό, κι άµα αυτό το κάνουµε, τότε στόλισε ό,τι άλλο θέλεις, 
δεντράκι, καραβάκι, (ή και αµαξάκι ακόµα, χα χα χα, ή οτιδήποτε 
άλλο). Στεκόµαστε στα εξωτερικά κοσµικά, και χάσαµε κάθε αξία και 
ουσία. Στολίσου Χριστό, το κυριότερο, κι άµα στολιστείς µε το Θείο 
Βρέφος της Βηθλεέµ, τότε αυτόµατα θα ανοίξουν τα µάτια της ψυχής, 
και µε διάκριση όλα θα τα βάζουµε σε τάξη.  Ακόµα η ζωή µας είναι
πλήρη αταξία! Ευλογηµένα, ουσιαστικά όµως, Χριστούγεννα.

π.ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 

 

H άγια γωνία
Σε κάθε σπίτι να υπάρχουν εικόνες της Μητέρας του 

Θεού! Στο σπίτι πρέπει να υπάρχει µια άγια γωνία: 

για ιερές εικόνες, αγιασµό, αντίδωρο, καντήλι 

,ευχέλαιο. Μπορεί να υπάρχει ναός χωρίς βωµό ή 

σπίτι χωρίς στέγη; 

– Έτσι, η οικογένεια δεν πρέπει να ζει χωρίς µια άγια 

γωνία.  Κατά τη διάρκεια της προσευχής ή στις αργίες, 

το κανδήλι πρέπει να καίει και είναι καλό να ανάβουµε 

ένα κερί. Στο σπίτι, όπου αυτό συµβαίνει, η χάρη του 

Θεού πέφτει στο σπίτι αυτό,.                 

 

µας ένα ξέφραγο αµπέλι, και θα κολλήσουµε στο χριστουγεννιάτικο 
άνεται και πνίγεται µέσα 

στην αύξηση της γενικής αθείας και αποστασίας, και το δέντρο µάς 

σύ κι εγώ, και όλοι µας, ας στολιστούµε πρώτα και κυρίως µε 
Χριστό, κι άµα αυτό το κάνουµε, τότε στόλισε ό,τι άλλο θέλεις, 

και αµαξάκι ακόµα, χα χα χα, ή οτιδήποτε 
τεκόµαστε στα εξωτερικά κοσµικά, και χάσαµε κάθε αξία και 

ουσία. Στολίσου Χριστό, το κυριότερο, κι άµα στολιστείς µε το Θείο 
Βρέφος της Βηθλεέµ, τότε αυτόµατα θα ανοίξουν τα µάτια της ψυχής, 

Ακόµα η ζωή µας είναι σε 
πλήρη αταξία! Ευλογηµένα, ουσιαστικά όµως, Χριστούγεννα.                                     

άγια γωνία !.   
Σε κάθε σπίτι να υπάρχουν εικόνες της Μητέρας του 

Στο σπίτι πρέπει να υπάρχει µια άγια γωνία: 

αγιασµό, αντίδωρο, καντήλι 

Μπορεί να υπάρχει ναός χωρίς βωµό ή 

Έτσι, η οικογένεια δεν πρέπει να ζει χωρίς µια άγια 

Κατά τη διάρκεια της προσευχής ή στις αργίες, 

το κανδήλι πρέπει να καίει και είναι καλό να ανάβουµε 

να κερί. Στο σπίτι, όπου αυτό συµβαίνει, η χάρη του 

                 Ι. Μ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 

  
     
 

       Ένας από τους Πατέρες της Εκκλησίας µας ο Ιερός Χρυσόστοµος γράφει: «Σκέψου πόσο 

καταπληκτικό θα σου φαινόταν αν έβλεπες το φωτεινό αστέρι της ηµέρας τον ήλιο, ν

τροχιά του στο αχανές στερέωµα, και να κατεβαίνει στη γη µας, να περπατάει στους δρόµους µας, 

ανάµεσά µας! Αν αυτό το γεγονός θα εξέπληττε τον καθένα µας πόση κατάπληξη και πόσο θαυµασµό 

θα πρέπει να νοιώσουµε βλέποντας τον Υπέρλαµπρο Ήλιο, τον

ανάµεσά µας, φορώντας την ανθρώπινη φύση µας»!

        Το µήνυµα των Χριστουγέννων είναι το πιο χαρούµενο µήνυµα για την γη µας και το γλυκό 

όνοµα «Εµµανουήλ» που σηµαίνει ο Θεός είναι µαζί µας, µας διαβεβαιώνει ότι ο Θ

µας, ανάµεσά µας, έτοιµος ν΄ ακούσει τον στεναγµό µας, τα προβλήµατά µας, έτοιµος να µας πιάσει 

απ΄ το χέρι και να µας καθοδηγήσει σε κάθε βήµα της ζωής µας. Καθώς θα τον δούµε αυτές τις 

ηµέρες σπαργανωµένο στην ταπεινή φάτνη ας σκεφτούµε α

να νοιώσουµε την µελαγχολία να ξεθωριάζει και το άγχος να αποτραβιέται από την καρδιά µας. 

         Οι σηµερινοί καιροί είναι ίσως οι µοναδικοί στην ιστορία που εµπνέουν φόβο και ο αιώνας µας 

έχει σαν έµβληµα του δύο µάτια ανθρώπινα γεµάτα ταραχή, που από καιρό σε καιρό µετατρέπονται 

σε βρύσεις δακρύων . Σ΄ αυτήν την εποχή ανοίγει το σπήλαιο της Βηθλεέµ την φτωχική του πύλη και 

αφήνει να φανεί η Θεία Μορφή του Βρέφους που από άπειρη αγάπη ήλθε κοντά µας, στην γη µας 

για να ανεβάσει από την  λάσπη της γης στον ουρανό, για να µας ενώσει µε την Θεότητα.

      Έσκυψαν σκύβουν και θα σκύβουν πολλοί στην Φάτνη για να δουν το βρέφος Ιησού. Ορισµένοι 

βλέπουν έναν θαυµαστό διδάσκαλο ή έναν κοινωνικό αναµορφωτή αλλά δεν αγγίζουν 

Χριστός δεν ήλθε στην γη µόνο για να διδάξει η για να βελτιώσει απλώς τον πολιτισµό. Ήλθε να µας 

σώσει. Ήλθε να µπει στην καρδιά µας και να την αναµορφώσει. Το µήνυµα του Αγγέλου στους 

ποιµένες υπήρξε η πρώτη αλλά και η πιο κρυστάλλινη διακήρυξ

χαρµόσυνη είδηση, χαρά µεγάλη, η οποία θα είναι χαρά για όλο τον λαό του Θεού. Σας αναγγέλλω ότι 

εγεννήθη σήµερον για σας Σωτήρας, ο οποίος είναι ο Κύριος και Θεός». 

       Η φάτνη συνδέεται στενά µε τον Γολγοθά. Γι΄ α

εικονίζεται µε Τάφο. Όταν εµείς αντικρίζουµε το Βρέφος µέσα στην Φάτνη, ταυτόχρονα βλέπουµε τον 

Λυτρωτή που έρχεται να προσφέρει το αίµα του πάνω στο Σταυρό και να ολοκληρώνει την Θεία του 

αποστολή που είναι η σωτηρία του κόσµου. Ας σκεφθούµε καλύτερα Το µυστήριο που θα ξετυλιχθεί 

στα µάτια µας αυτές τις ηµέρες.  

       Ας προσπαθήσουµε να το ζήσουµε µέσα στην Λατρεία της Εκκλησίας µας και ιδιαίτερα στην 

Χριστουγεννιάτικη Θ. Λειτουργία, φέρνοντας το Χρυσό της καρδιάς µα

µας και τα Σµύρνα της αγίας ζωής µας για να τα προσφέρουµε στον Υιό του Θεού, που για µένα και 

για σας έγινε άνθρωπος. 

 

Καθώς προβάλλει ετούτες τις ηµέρες το 

Μυστήριο της Φάτνης, µας προσφέρει µία 

πρόσκληση να χαµηλώσουµε το υπεροπτικό 

µας κεφάλι, και να σκύψουµε όπως 

έσκυψαν οι Ποιµένες και οι Μάγοι για να 

περάσουµε την χαµηλή πύλη του σπηλαίου 

και να συναντήσουµε το νεογέννητο βρέφος 

τον λυτρωτή του κόσµου αλλά και των 

καρδιών µας.  

Ένας από τους Πατέρες της Εκκλησίας µας ο Ιερός Χρυσόστοµος γράφει: «Σκέψου πόσο 

καταπληκτικό θα σου φαινόταν αν έβλεπες το φωτεινό αστέρι της ηµέρας τον ήλιο, ν’ αφήνει την 

τροχιά του στο αχανές στερέωµα, και να κατεβαίνει στη γη µας, να περπατάει στους δρόµους µας, 

ανάµεσά µας! Αν αυτό το γεγονός θα εξέπληττε τον καθένα µας πόση κατάπληξη και πόσο θαυµασµό 

θα πρέπει να νοιώσουµε βλέποντας τον Υπέρλαµπρο Ήλιο, τον ίδιο τον Υιό Του Θεού, να βρίσκεται 

ανάµεσά µας, φορώντας την ανθρώπινη φύση µας»! 

Το µήνυµα των Χριστουγέννων είναι το πιο χαρούµενο µήνυµα για την γη µας και το γλυκό 

όνοµα «Εµµανουήλ» που σηµαίνει ο Θεός είναι µαζί µας, µας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι κοντά 

µας, ανάµεσά µας, έτοιµος ν΄ ακούσει τον στεναγµό µας, τα προβλήµατά µας, έτοιµος να µας πιάσει 

απ΄ το χέρι και να µας καθοδηγήσει σε κάθε βήµα της ζωής µας. Καθώς θα τον δούµε αυτές τις 

ηµέρες σπαργανωµένο στην ταπεινή φάτνη ας σκεφτούµε αυτήν την χαρούµενη πραγµατικότητα για 

να νοιώσουµε την µελαγχολία να ξεθωριάζει και το άγχος να αποτραβιέται από την καρδιά µας.  

Οι σηµερινοί καιροί είναι ίσως οι µοναδικοί στην ιστορία που εµπνέουν φόβο και ο αιώνας µας 

µάτια ανθρώπινα γεµάτα ταραχή, που από καιρό σε καιρό µετατρέπονται 

σε βρύσεις δακρύων . Σ΄ αυτήν την εποχή ανοίγει το σπήλαιο της Βηθλεέµ την φτωχική του πύλη και 

αφήνει να φανεί η Θεία Μορφή του Βρέφους που από άπειρη αγάπη ήλθε κοντά µας, στην γη µας 

λάσπη της γης στον ουρανό, για να µας ενώσει µε την Θεότητα. 

Έσκυψαν σκύβουν και θα σκύβουν πολλοί στην Φάτνη για να δουν το βρέφος Ιησού. Ορισµένοι 

βλέπουν έναν θαυµαστό διδάσκαλο ή έναν κοινωνικό αναµορφωτή αλλά δεν αγγίζουν το βάθος. Ο 

Χριστός δεν ήλθε στην γη µόνο για να διδάξει η για να βελτιώσει απλώς τον πολιτισµό. Ήλθε να µας 

σώσει. Ήλθε να µπει στην καρδιά µας και να την αναµορφώσει. Το µήνυµα του Αγγέλου στους 

ποιµένες υπήρξε η πρώτη αλλά και η πιο κρυστάλλινη διακήρυξη : «µη φοβάστε, διότι σας αναγγέλλω 

χαρµόσυνη είδηση, χαρά µεγάλη, η οποία θα είναι χαρά για όλο τον λαό του Θεού. Σας αναγγέλλω ότι 

εγεννήθη σήµερον για σας Σωτήρας, ο οποίος είναι ο Κύριος και Θεός».  

Η φάτνη συνδέεται στενά µε τον Γολγοθά. Γι΄ αυτό στην Βυζαντινή Αγιογραφία η φάτνη 

εικονίζεται µε Τάφο. Όταν εµείς αντικρίζουµε το Βρέφος µέσα στην Φάτνη, ταυτόχρονα βλέπουµε τον 

Λυτρωτή που έρχεται να προσφέρει το αίµα του πάνω στο Σταυρό και να ολοκληρώνει την Θεία του 

Ας σκεφθούµε καλύτερα Το µυστήριο που θα ξετυλιχθεί 

Ας προσπαθήσουµε να το ζήσουµε µέσα στην Λατρεία της Εκκλησίας µας και ιδιαίτερα στην 

Χριστουγεννιάτικη Θ. Λειτουργία, φέρνοντας το Χρυσό της καρδιάς µας, το Θυµίαµα Των προσευχών 

µας και τα Σµύρνα της αγίας ζωής µας για να τα προσφέρουµε στον Υιό του Θεού, που για µένα και 


